काय आपण तयार आहात स्वच्छ सर्वेक्षण २०२२ करिता ..??
वसई विरार शहर महानगरपालिके मार्फ त “स्वच्छ सर्वेक्षण २०२२”अंतर्गत स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान
व स्वच्छ वसई विरार अभियान यशस्विपणे राबविणेकरीता “स्वच्छता स्पर्धा २०२१-२०२२
(GreeInnoWar Event-3)” चे आयोजन करण्यात आले आहे.

स्पर्धा
1. स्वच्छता चॅम्पियन (Swachhta Champion
2. लघुगीत (Audio/Video Jingle)
3. लघुचित्रपट (Short Movie Making)
4. चित्रकला /पोस्टर (Drawing/Poster Making)

स्पर्धा निहाय पुरस्कार

5. भित्ती चित्रकला (Wall Painting)

प्रथम क्रमांक
रु. १०,०००/- व प्रमाणपत्र

6. पथनाट्य(Street play)
7. सर्वोत्तम स्वच्छ हॉटेल (Best Swachh Hotel)

द्वितीय क्रमांक
रु. ७,५००/- व प्रमाणपत्र

8. सर्वोत्तम स्वच्छ शाळा (Best Swachh School)
9. सर्वोत्तम स्वच्छ रुग्णालय (Best Swachh Hospital)

तृतिय क्रमांक
रु. ५,०००/- व प्रमाणपत्र

10. सर्वोत्तम स्वच्छ गृहनिर्माण संस्था (Best Swachh Residential

टिप

Welfare Association/Moholla)

स्पर्धेत भाग घेण्यासाठी कोणतीही वयोमर्यादा नाही.
स्पर्धक (नागरीक व संस्था) वसई विरार शहर
महानगरपालिका कार्यक्षेत्रतील स्थानिक रहिवासी

ENTRY FREE

11. सर्वोत्तम स्वच्छ सरकारी कार्यालय
(Best Swachh Government Office)
12. स्वच्छ नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान आव्हान

असावा.
कोणत्याही प्रकारात किमान पाच स्पर्धक असल्यास

(Swachh Innovation Technology Challenge)

त्या प्रकारातील पुरस्कार दिले जातील.

फॉर्म भरण्याची प्रक्रिया
कोणत्याही एका विषयावर आपली कलाकृ ती दिनांक ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत greeinnowar.vvcmc@gmail.com या ई-मेल
आयडी वर JPEG/PDF/ MP3/ MP4 फॉरमॅट मध्ये अर्जासहित पाठवावे किंवा प्रत्यक्ष महानगरपालिके च्या C – Ward
कार्यालयात, स्वच्छ भारत कक्ष, तिसरा मजला येथे जमा करावे. काही प्रश्न असल्यास वरिल ई-मेल आयडी वरती वर तुम्ही आम्हाला
लिहू शकता किंवा दूरध्वनी क्रमांक ८४४६६२२२८० वर संपर्क करू शकता. अधिक माहिती करीता https://vvcmc.in या
सांके तस्थळी भेट द्यावी.
सर्व स्पर्धकांना प्रमाणपत्र देण्यात येईल. प्रत्येक स्पर्धेत ३ विजेते. प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय क्रमांक निवडले जातील.
विजेत्यांना वसई-विरार शहर महानगरपालिके च्या सोशल मिडीया अकाऊं ड वरुन प्रसिध्द करण्यात येईल. विजेत्या स्पर्धकांना
पारितोषीक व प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात येईल.
फॉर्म भरण्याकरिता E-mail ID आवश्यक आहे.
स्पर्धेत भाग घेण्याची अंतिम दिनांक ३१/१२/२०२१ आहे. स्पर्धेचे मुल्यांकन व विजेत्यांची नावे दिनांक ०७/०१/२०२२ पर्यंत जाहीर
करण्यात येतील.

सही/अजिंक्य बगाडे
उपायुक्त
घनकचरा व्यवस्थापन-१
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

सही/संतांष दे हेरकर
अति. आयुक्त
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

सही/गंगाथरन डी.(भा.प्र.से.)
आयुक्त
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

